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Poděkování
Manželům Trojánkovým, majitelům obchodu smíšeným zbožím, Újezd nad Lesy – Blatov, ulice

Starokolínská a pekařství Kollinger, Újezd nad Lesy, ulice Starokolínská vyslovuje komise výchovně
vzdělávací (KVV), pověřená v obci uspořádáním oslav k  60.  výročí ukončení 2. světové  války, jménem
Úřadu městské části Praha 21  poděkování za sponzorský příspěve k  – odměny účinkujícím dětem
a  koláčky pro účastníky.

Dík patří  rovněž členům svazu zahrádkářů,  kteří se vzorně postarali o květinovou výzdobu v jídelně
školy.

Za komisi
PhDr. Jaroslava J irásková

Pomník v Masarykově parku  u  ZŠ

Pokládka věnců k pomníku na místním hřbitově

Exponát muzea

Exponát muzea

Starostka MČ a pozvaní hosté
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Oslavy Dne matek  v  roce 2005.
jenosti. Všem oslavenkyním se
tato akce líbila (však se také
zúčastnily v hojnějším počtu než
minule) a nechaly se slyšet, že

V neděl i  dne 8.  května ve
14.00 hodin odpoledne uspořá -
dal v jídelně školy  v  Polesné ulici
Sbor pro občanské záležitosti ve
spolupráci s Českým červeným
křížem pro újezdské důchodkyně
oslavu Dne matek. Jako hosté
se oslavy zúčastnili za vedení naši
MČ paní starostka Zikmundová,
pan místostarosta Slezák a pan
tajemník Saitz. Z řad zastupite -
lů MČ Praha 21  to  pak byly
jeho členky MUDr. Dastychová
a MUDr.  Feureislová.

Oslavu zahájila paní Kolembá-
řová a po přivítání přítomných pře -
dala slovo hostům. Ti popřáli všem
zúčastněným ženám k jejich svátku
vše nejlepší, hlavně hodně zdraví
a pánové  z  řad hostů podarovali
každou z přítomných žen růžičkou.

V  připraveném programu se
mile uvedly děti z Mateřské školy
Rohožník,  které  za  své vystou-
pení sklidily zasloužený potlesk.
Jako hlavní host odpoledne vy-
stoupila herečka a výtvarnice Iva
Hüttnerová, která  přítomné za-
ujala svým zajímavým vyprá -
věním a charismatem své osoby.
O dobrou náladu se postarala
živá hudba pánů Lhotáka  a  Vo -
haňky.

Hostitelky připravily pro  p o -
zvané obligátní pestré pohoš-
tění, které nemalou měrou při -
spělo k jejich všeobecné spoko -

60. výročí konce 2. světové  války aneb Jak se v Újezdě slavilo
gen. Pattona vrátil do Československa.  Podle svých
válečných deníků napsal knihu Za svobodou třemi
světadíly. Zemřel 30. listopadu 1996 a o čtyři
roky později byl  povýšen do hodnosti brig. gene-
rála in memoriam.

Slavnosti se zúčastnila např.  p í  s tarostka Zik-
mundová, pan Slezák,  veteráni, paní Krausová,
dětský sbor ZUŠ Šestajovice, nebo plukovník Josef
Hercz, který byl ještě téhož večera  na Hradě jme-
nován generálem.

Celé toto klání bylo ukončeno v 17:00, kdy
zároveň skončila výstava. Musím říci, že celá or-
ganizace se povedla na jedničku a všichni účast-
níci mohli být spokojeni.

Veronika  Valentová

se těší  na stejnou akci zase za
rok.  To je nejlepším zadostiuči-
něním pro sponzory  a  pořádají-
cí složky.

Pave l  Š vejnoha

V sobotu 7. května si Újezd nad Lesy připo-
mněl konec 2. světové  války. Oslavy začínaly v 9:00
kladením věnců u pomníku T. G. Masaryka.  Do-
poledne bylo otevřeno muzeum, kde mohli lidé
zhlédnout vystavené knihy, plánky nebo oblečení
Stanislava Krause. Mě například zaujal model zá-
kopů, dobové náboje nebo tehdejší noviny.

Určitě by stálo za to se zmínit  i  o Stanislavu
Krausovi, který učil  v Újezdě nad Lesy od r.  1946
jako odborný učitel.  V srpnu 1939 přešel státní
hranice z protektorátu do Polska. Odtud se do-
stal přes SSSR a Palestinu do čs. tábora v Gedeře.
Následně se přesunul do Tobruku poté s invazními
vojsky do Francie. 1. května 1945 se pod vedením

Odleva: starostka pí Zikmundová, MUDr. Dastychová, MUDr.  Feureislová,
Iva Hüttnerová, místostarosta Jan Slezák

Dět i  z  MŠ Rohožník
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Tři mušketýři  versus Městská policie
Dne 11. dubna 2005 se konalo přátelské utkání

hvězd muzikálu Tři mušketýři.  Proti nim nastoupi-
li městští strážníci, z nichž jeden reprezentoval
Újezd nad Lesy. A výsledek? Mušketýři ukázali, že
to umí nejen na prknech, co znamenají svět. Vy-
hráli  7:5.

Mezi hokejisty – mušketýry  –  byli i odborníci.
Za všechny bych jmenovala Pavola Haberu, Jura -
je Bernátha a také Sagvana Tofiho, který vstřelil
dva góly.  Přestávky nám divákům zpříjemňovali
další protagonisté muzikálu – Pave l  Vítek,  Tomáš
Trapl a Zbyněk Fric, známý jako Leoš ze seriálu

Rodinná pouta. Celým utkáním vtipně provázel
Jakub Wehrenberg.

I když výsledek nedopadl pro muže zákona jistě
podle představ, souboj byl zajímavý a plný emocí.
Tribuny se otřásaly v základech,  a  když  k  tomu
na závěr Michal David zpíval Ruskou Mášu, měl
celý stadion co dělat, aby  ten nápor udržel.

P. S.: Jako malou třešničku na dortu přikládám
podpis pro Újezdský zpravodaj od Karla Gotta,
který se též na tento zápas přišel podívat.

VERONIKA VALENTOVÁ

Rej čarodějnic
I  letos se na pozvání Úřadu městské části Pra -

hy  21 a Občanského sdružení „Maminy z újezdské
roviny“ slétlo na konci dubna  početné hejno
čarodějnic a čarodějů všech věkových  kategorií,
aby  s i  pod vedením zkušené čarodějnice Luculíny
společně zařádili a užili si odpoledne plné her,
zábav y  a  tanečního reje.

V nabitém programu vystoupila skupina mažo-
retek  „Slunečnice“, divadlo „Koňmo“ z Kardašo-
vy Řečice zahrálo a zazpívalo pohádku Jak šlo
vejce na vandr, dále proběhla výtvarná soutěž
a  velké čarodějnické klání v disciplínách:  tanec,
umělecký dojem a čarodějnické dovednosti.

V podvečer byl pak slavnostně zapálen oheň




